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نوجوان اور ٹیکنالوجی

کيا آپ اپنے بچوں سے انٹنيٹ کے استعمال کے بارے ميں بات چيت کرنے ميں آسانی محسوس کرتے ہيں؟
اگر آپ ٹيکنالوجی کے بارے ميں زيادہ نہيں جانتے تو کوئی بات نہيں – ہم سيکھنے ميں آپ کی مدد کرسکتے ہيں۔

نوجوان انٹرنیٹ سے کیسے جڑتے )connect( ہیں؟

نوجوان انٹرنیٹ کیسے استعمال کرتے ہیں؟

ايپس 
ہر ‘ايپ’ ايک ايسا پروگرام ہے جو مختلف 

کام سرانجام دے سکتا ہے۔

سوشل ميڈيا
سوشل ميڈيا کی تعريف مختلف 

ويب سائٹس اور ايپس کے 
طور پر کی جاتی ہے جہاں 
آپ ايک ذاتی پروفائل بناتے 

ہيں تاکہ آپ دوسروں سے بات 
چيت کرسکيں۔ مثالوں ميں فيس بک، انسٹاگرام اور سنيپ 

چيٹ شامل ہيں۔

گيمنگ
گيمز نوجوانوں کے محظوظ ہونے کا ايک زبردست طريقہ 
ثابت ہوسکتا ہے۔ گيمز سے بچوں کو درج ذيل ميں مدد مل 

سکتی ہے:
مسائل حل کرنے کے ہنر 	   

سيکھنا
دوسرے کے ساتھ مل کر 	   

کام کرنا
اعتماد بڑھانا۔	   

ڈاؤن لوڈنگ يا فائل شيئرنگ
ايک ڈيوائس سے دوسرےڈيوائس ميں 
ڈيٹا، فائلز يا معلومات کاپی کرنے کے 

عمل کو ڈاؤن لوڈنگ کہا جاتا ہے۔ 

انسٹينٹ ميسجنگ اور ‘چيٹ’
 انسٹينٹ ميسجنگ 

)Instant messaging - IM( اور 
‘چيٹ’ ميں انٹرنيٹ پر فوری پيغامات 

بھيجے )اور موصول( کئے جاتے ہيں۔ 
اگر آپ کے کمپيوٹر يا موبائل ڈيوائس 

پر ويب کيمرہ \ کيمرہ ہے تو آپ ويڈيو 
چيٹ بھی کرسکتے ہيں۔

نوجوان ان دوستوں يا گھرانے کے افراد سے بات چيت 
کی خواہش کرسکتے ہيں جو بہت دور رہتے ہيں۔



میں انٹرنیٹ پر محفوظ سرچ کرنے میں اپنے 
بچوں کی کیسے مدد کرسکتا ہوں؟

انٹرنيٹ پر کچھ مواد غيرقانونی يا کچھ مخصوص عمر 
کے لوگوں کے لئے غير موزوں ہوسکتا ہے۔ 

10 سال سے کم عمر بچے 
يہ ايک اچھا خيال ہے کہ بالغ افراد 

10 سال سے کم عمر کے بچوں کی 
نگرانی کريں، اور ان کے ساتھ مل کر 

ٹيکنالوجی کے بارے ميں جانيں۔ 

آپ فلٹرنگ سافٹ ويئر، پيرنٹل کنٹرول اور محفوظ سرچ 
کے کنٹرول بھی استعمال کرسکتے ہيں۔ 

11 سے 12 سال کی عمر کے بچے
ہوسکتا ہے کہ وہ عليحدگی ميں انٹرنيٹ 
استعمال کرنے کی زيادہ آزادی چاہيں۔ 

محفوظ سرچ کی تدابير اور پيرنٹل 
کنٹرول پھر بھی فائدہ مند ہوسکتے ہيں۔ 

انٹرنيٹ کے محفوظ استعمال کے بارے ميں 
بات چيت کريں اور اپنے بچے سے گفتگو کريں کہ اگر 

انہيں کوئی آن الئن تنگ کرے تو ايسی صورت ميں انہيں 
کيا کرنا چاہئے۔

13 سے 17 سال کی عمر کے بچے
اس عمر کے بچوں کو يہ سمجھنے ميں 

مدد ديں کہ کيسے محفوظ سرچ کی 
جائے اور ان کی تعلقات کو باعزت 

رکھنے کی حوصلہ افزائی کريں۔

ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے 
بارے میں ThinkUKnow کی 

اہم ترین تدابیر 
سوشل ميڈيا پر دوستی اور فالو کرنے 	   

کی درخواستيں قبول کرتے ہوئے احتياط 
برتيں۔

بالک اور رپورٹ کرنا سيکھيں	   
آپ اور آپ کے بچے جو سوشل ميڈيا 	   

ويب سائٹيں اور ايپس استعمال کرتے ہيں 
ان کے بارے ميں جانيں کہ ان سے مدد 

کيسے حاصل کی جاسکتی ہے۔
اس بارے ميں آگاہ رہيں کہ آپ کے بچے 	   

آن الئن کون سا مواد ديکھتے ہيں۔
اپنے بچوں سے اس بارے ميں بات 	   

چيت کريں کہ وہ کب اور کيسے انٹرنيٹ 
استعمال کرتے ہيں۔

 مزيد معلومات اور تدابير کے لئے 
www.thinkuknow.org.au پر جائيں!

بچوں کی ہیلپ الئن

1800 55 1800

@ThinkUKnow_Aus

facebook.com/ThinkUKnowAustralia

www.thinkuknow.org.au

تصاوير اور ويڈيو شيئر کرنا
تصاوير اور ويڈيوز شيئر کرکے ہوسکتا ہے کہ نوجوانوں 
کو دوستوں سے بات چيت کرنے کا ايک پرمسرت طريقہ 

ميسر آتا ہو۔
اگرچہ کچھ ايپس اس بات کا دعوی 

کرتی ہيں کہ مواد ‘غائب’ ہوجاتا ہے، 
پھر بھی اپنے بچوں کو ياد دالئيں کہ 

ايک تصوير کو پھر بھی کاپی، محفوظ 
يا اسٹور کيا جاسکتا ہے۔ 

ايک تصوير يا ويڈيو جب ايک دفعہ 
بھيج دی جاتی ہے تو آپ کا اس بات پر 

سے کنٹرول ختم ہوسکتا ہے کہ يہ کہاں کہاں جاتی ہے۔
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